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Näin luet tieteellisiä tutkimuksia

• Tutkimustulosten luotettavuudesta ja 
sovellettavuudesta

• Mitä käytännön lääkärin tulee tietää 
biostatistiikasta?

• Johtaja ja tutkimustieto

• Miten hoitosuosituksia luetaan ja sovelletaan 
perusterveydenhuollossa?



Syitä lukea kliinisiä tutkimuksia

1. Hauska on tietää!
2. Mitähän muut puuhaavat tutkimusalallani?
3. Pitäisikö minun muuttaa toimintakäytäntöjäni?



Sidonnaisuudet kahden vuoden ajalta

• LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, diabeteksen 
hoidon ja terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys

• Päätoimi ja sivutoimet 
– Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
– Konsultoiva lastenendokrinologi, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan keskussairaalat

• Tutkimus ja kehitystyö
– Tutkija Utilis Sanitas -hankkeessa, koordinoija FCG, useita julkisia ja yksityisiä rahoittajia
– KIMP kehittämishanke, rahoittajana Kela
– Nordic Ecosystem for CPGs kehittämishanke, rahoittajina Nordic Innovation ja Tekes

• Koulutustoiminta
– HY, Farmasialiitto, Apteekkariliitto, Lääkäriliitto, Duodecim, HOTUS

• Luottamustoimet terveydenhuollon alalla 
– G-I-N hallitus 2012-2014, G-I-N Nordic Stering committee

• Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa
– Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan jäsen
– Fimean HTA neuvottelukunnan jäsen
– STM:n palveluvalikoimaneuvoston ja palveluntuotannon kehittämisen valmisteluryhmän 

pysyvä asiantuntija
– STM:n valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän 

jäsen
• Muut sidonnaisuudet

– Kustannus Oy Duodecimin EBMeDS toimituksen jäsen



Aiheen rajaus

• Keskityn tarkastelemaan interventioihin 
kohdistuvia tutkimuksia
– Satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset
– Järjestelmälliset katsaukset
– Hoitosuositukset

• En tarkastele epidemiologisia tai kvalitatiivisia 
tutkimuksia



Millainen tutkimusasetelma?

• Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (RCT) ja niistä tehdyt
järjestelmälliset katsaukset
– Intervention teho (verrattuna johonkin)
– Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus
– Tavalliset haittavaikutukset

• Havainnoivat tutkimusasetelmat
– Pitkän aikavälin ennuste (hoito/altiste vs ei hoitoa/altistetta)
– Intervention harvinaiset haittavaikutukset
– Arkivaikuttavuus



GRADE

Jousimaa et al. Duodecim 2011



Näyttöön perustuva lähestymistapa 
kliiniseen kysymykseen

1. Muotoile kliinisesti mielekäs kysymys
2. Hae kaikki tasokas tutkimustieto
3. Arvioi tutkimusten pätevyys (validiteetti)
4. Arvioi tulosten kliininen merkittävyys
5. Arvioi tulosten sovellettavuus omassa 

toimintaympäristössäsi
6. Sovella käytäntöön potilaasi arvot huomioiden



Kliinisesti mielekäs kysymys: PICO(S)

• Patients 
• Intervention
• Comparison
• Outcome(s)
• (Study design)



Outcome(s)

• Hahmota etukäteen potilaan kannalta tärkeinä 
pitämäsi lopputulosmuuttujat.
– Suhtaudu varoen välillisiin lopputulosmuuttujiin.

• Vahva näyttö vain ensisijaisista lopputuloksista.
– Toissijaiset lopputulokset tulisi varmistaa toisessa 

tutkimuksessa.



PICOS: Esimerkki

Mikä on kasvuhormonihoidon vaikuttavuus 
tuntemattomasta syystä lyhytkasvuisilla lapilla?



PICOS valinnat

• Patients: Lapset, idiopaattinen lyhytkasvuisuus
– Ikä, vaikeusaste, sukupuoli, muut sairaudet

• Intervention: Kasvuhormonihoito
– Annos, aloitusikä, aloitusvaiheen luustoikä ja

puberteettiaste, hoidon kesto
• Comparison: Ei hoitoa

– Puberteetin joudutus/jarrutushoito, aromitaasi inhibiittorit, 
psykososiaaliset interventiot

• Outcome(s): Kasvunopeus, aikuispituusennuste
– Aikuispituus, QoL eri iässä, haitat eri iässä

• Study design: RCT
– Havainnoivat asetelmat, kvalitatiiviset tutkimukset



”Silloin Daniel sanoi 
katsastajalle…Koettele 
palvelijoitasi kymmenen 
päivää, ja annettakoon meille 
vihannesruokaa 
syödäksemme ja vettä 
juodaksemme. Sitten 
tarkastettakoon sinun 
edessäsi, miltä me näytämme 
ja miltä näyttävät ne 
nuorukaiset, jotka syövät 
kuninkaan pöydän ruokaa; ja 
tee sitten palvelijoillesi sen 
mukaan, mitä silloin 
havaitset.”

Daniel 1:1-16, n 600 eKr



Interventiotutkimusten arviointi

A. Ovatko tutkimuksen tulokset päteviä 
(validiteetti)?

B. Mitkä olivat tulokset (kliininen merkittävyys)?
C. Onko tuloksista apua hoitopäätöksissäni 

(sovellettavuus)?



A. Tulosten pätevyys (I/II)

1. Satunnaistettiinko potilaat hoitovaihtoehtoihin
asianmukaisella tavalla?

2. Oliko päätös ottaa potilas mukaan
tutkimukseen tehty salaamalla potilaan
päätyminen hoito- tai vertailuryhmään?

3. Olivatko ryhmän samanlaisia tutkimuksen
alkaessa?

4. Olivatko potilaat, hoidon antajat ja
hoitotuloksen arvioijat sokkoja annetulle
hoidolle?



A. Tulosten pätevyys (II/II)

5. Oliko hoitoon sitoutuminen riittävää kaikissa
ryhmissä?

6. Hoidettiinko ryhmiä samalla tavalla
lukuunottamatta tutkimuksen kohteena olevaa
interventiota?

7. Oliko potilaiden seuranta riittävän pitkä ja
täydellinen?

8. Analysoitiinko potilaat niissä ryhmissä, joihin
heidät oli satunnaistettu (hoitoaieanalyysi)?



Tutkimuksesta pudonneiden merkitys tulosten 
luotettavuudelle on arvioitava tutkimuskohtaisesti

Tutkittavat

Hoito 100

Pudonnut
30

Parantunut
50/70 (71%)

Kontrolli
100 

Pudonnut
20

Parantunut
40/80 (50%)



B. Mitkä olivat tulokset?

1. Kuinka suuri oli intervention vaikutus?
– Lopputuloksen piste-estimaatti

2. Kuinka tarkka oli arvio intervention 
vaikutuksesta?

– Luottamusvälit
3. Onko tuloksella kliinistä merkittävyyttä?

– Esimerkiksi potilaan terveyden, toimintakyvyn tai 
ennusteen kannalta



95% luottamusväli

Uusi hoito parempi Vanha hoito parempi



C. Sovellettavuus

1. Voidaanko tuloksia soveltaa oman potilaani tai 
potilasryhmäni hoitoon?

2. Arvioitiinko kaikkia kliinisesti merkittäviä 
vaikutuksia tai tiedänkö ne muista 
tutkimuksista?

3. Ovatko intervention todennäköiset hyödyt sen 
mahdollisia haittoja suurempia ja ovatko ne 
aiheutuvien kustannusten arvoisia?



Kliinisesti merkittävät haitat ja hyödyt

Fosfaattipitoisuutta alentavien lääkkeiden vaikutus munuaisten vajaatoiminta 
potilailla.
Guyatt et al 2008



Barrat et al CAMJ 2004

RRR = 25%
ARR = 10 %
NNT = 10

RRR, ARR ja NNT



Barrat et al CAMJ 2004

RRR = 25%
ARR = 2,5 %
NNT = 40



Statiinihoito riskiryhmille: riskin alenema LDL 
1,0 mmol/L laskua kohti

Events/y (C) Events/y (S) RRR ARR NNT/y

All risk groups 4.04% 3.27% 19.05% 0.77% 130

Risk >30% 9.82% 7.64% 22.20% 2.18% 46

Risk 20-29% 5.80% 4.74% 18.28% 1.06% 94

Risk 10-19% 3.50% 2.96% 15.43% 0.54% 185

Risk 5-9% 1.57% 1.10% 29.9% 0.47% 213

Risk <5% 0.56% 0.38% 18.0% 0.18% 556

Hypothetical risk 2% 0.4% 0.32% 19.05% 0.08% 1250

Hypothetical risk 
0.5%

0.1% 0.08% 19.05% 0.02% 5000

Event = Major vascular in 5 years
C = Control group
S = Statin group
Risk = estimated 5-year risk

Mukaellen:
CTT Collaborators: Lancet 2012;380:581-90



Järjestelmälliset katsaukset



Katsaus

• Ei systemaattista kysymyksenasettelua
• Ei systemaattista kriteeristöä mukaan 

otettaville tutkimuksille
• Ei systemaattista kirjallisuushakua
• Ei systemaattista alkuperäistutkimusten 

analyysia

• Käyttö: Yleiskuva kliinisestä ongelmasta



Järjestelmällinen katsaus

• Määritellyt kliiniset kysymykset
• Kriteerit mukaan otettaville tutkimuksille 

määritelty
• Systemaattinen tiedonhaku
• Alkuperäistutkimusten laatu arvioitu
• Alkuperäistutkimusten tulokset esitetty 

systemaattisesti



Meta-analyysi

• Laadittu kuten systemaattinen katsaus
• Alkuperäistutkimusten tulokset koottu yhteen 

ja esitetty kvantitatiivisesti



Verkostometa-analyysi

Peura et al. 2011



Metasynteesi

• Kvalitatiivisista tutkimuksista laadittu 
systemaattinen katsaus.

• Käyttö: Vastaamaan kysymyksiin miten, 
miksi.



Ovatko tulokset luotettavia?

1. Kuvataanko kysymyksenasettelu ja kriteerit 
tutkimusten mukaan ottamiselle hyvin ja 
ovatko ne asianmukaiset?

2. Onko todennäköistä että kaikki tutkimukset 
ovat mukana analyysissä?

3. Ovatko alkuperäistutkimukset laadukkaita?
4. Voidaanko analyysi toistaa?



Onko kysymyksenasettelu mielekäs? 

• Onko oletettavaa että
– intervention vaikutus on sama tutkimuspotilailla 

(ikä, sukupuoli, taudin aste,…)
– tutkittujen interventioiden vaikutukset ovat samoja 

(lääkeannos, hoidon toteuttaja,…)
– tulokset ovat samoja riippumatta 

lopputulosmittarin vaihtelusta (seuranta-aika,…)
• Osoittautuiko edellä oleva todeksi, eli olivatko 

tutkimusten tulokset homogeenisia



Onko tiedonhaku onnistunut? 

• Haetut tietokannat
– Medline, Embase, Cochrane, muut

• Julkaisuharha
– Erityisesti mahdollinen silloin, kun 

alkuperäistutkimuksia on vähän ja ne ovat pieniä
• Lopputulosmittareiden valikoimisesta 

aiheutuva harha
– Julkaistaan vain ne tulokset, joissa on tilastollisesti 

merkitsevä ero



Onko alkuperäistutkimusten laatu 
arvioitu?

• Kriteerit tutkimusten mukaan ottamiselle 
kuvattu

• Kunkin tutkimuksen laatu arvioitu
– Laadukkaista tutkimuksista saatu tieto on 

luotettavampaa



Voidaanko analyysi toistaa?

• Kriteerit on kuvattu
• Mukaan otetut tutkimukset on arvioitu ja 

kuvattu taulukkoon
• Useampi kuin yksi henkilö on osallistunut 

analyysiin sen kaikissa vaiheissa



Mitkä ovat potilaan kannalta merkittävät 
tulokset?

• Dikotominen muuttuja
– Suhteellinen riski ja sen muutos (tai vetosuhde)

• Jatkuva muuttuja
– Jos sama mittausmenetelmä  painotettu 

keskimääräinen ero (weighted mean difference)
– Jos eri mittausmenetelmiä  vaikutuksen suuruus 

(effect size), joka ilmaistaan SD-yksikkönä
• 0,2 SD = pieni vaikutus
• 0,5 SD = kohtalainen vaikutus
• 0,8 SD = suuri vaikutus



Ovatko tulokset samankaltaisia mukaan 
otetuissa tutkimuksissa?

• Tulosten visuaalinen tarkastelu
– Kuinka samanlaisia ovat piste-estimaatit
– Menevätkö luottamusvälit päällekkäin

• Tulosten samankaltaisuuden tilastollinen testaus
– Heterogeenisuuden testaus: Nollahypoteesi = erot 

aiheutuvat sattumasta
• Alhainen p merkitsee sattuman epätodennäköisyyttä 

erojen selittäjänä
– I2 testi: Mikä osuus vaihtelusta aiheutuu vaikutuksen erosta 

(eikä sattumasta)
• <20% = vähäinen vaikutuksen ero tutkimusten välillä
• >50% = vaikutuksen piste-estimaatti ei ole luotettava



Jos tulokset ovat erilaisia

• Pohdittava selittyvätkö erilaiset tulokset 
eroista
– potilaissa,
– interventioissa,
– lopputulosmittauksissa tai
– tutkimusmetodeissa.



Alaryhmäanalyysit

• Sattuman osuus eroja selittävänä tekijänä 
lisääntyy alaryhmiä analysoitaessa



Alaryhmien erojen uskottavuutta lisäävät

• Testattu hypoteesi on muodostettu ennen analyysiä
• Testattuja hypoteeseja on vähän
• Testattu hypoteesi perustuu mieluummin tutkimusten 

sisäisiin kuin niiden välisiin havaintoihin
• Alaryhmien ero on suuri ja tilastollisesti merkitsevä
• Ero esiintyy useissa tutkimuksissa



Rowe et al 2009



Rowe et al 2009





Hoitosuositusten arviointi; G-I-N (1/2)

Hoitosuositus työryhmän 
koostumus

Työryhmän tulee olla laaja-alainen ja koostua erilaisista 
asianosaisista, kuten terveydenhuollon ammattilaisista,   
metodologeista, substanssiosaajista ja potilaista.

Päätöksenteko Hoitosuosituksessa tulee kuvata, kuinka konsensus on 
saavutettu.

Sidonnaisuudet Työryhmän jäsenten taloudelliset ja ei-taloudelliset 
sidonnaisuudet on ilmoitettava.

Hoitosuosituksen aihe Aihe, rajoitteet ja tavoitteet on kuvattava.

Menetelmät Hoitosuosituksen laatimisen menetelmät on kuvattava 
selkeästi ja yksityiskohtaisesti.

Näytön arvioiminen On käytettävä järjestelmällisiä menetelmiä näytön 
etsimiseen ja sen arvioimiseen.



Hoitosuositusten arviointi; G-I-N (2/2)

Suosituslauseet 
(recommendations)

Suosituslauseet tulee antaa selkeinä, ja niiden tulee 
perustua näyttöön hyödyistä, haitoista ja, mikäli mahdollista, 
kustannuksista.

Näytön ja suositusten 
vahvuuden luokitus

Hoitosuosituksessa tulee luokitella näytön luotettavuus ja 
suosituslauseiden vahvuus.

Hoitosuosituksen 
arviointi

Ulkopuolisten asiantuntijoiden tulee arvioida hoitosuositus 
ennen sen julkaisemista.

Hoitosuosituksen 
päivittäminen

Hoitosuosituksessa tulee kuvata sen voimassaoloaika tai 
prosessi, jolla sitä päivitetään.

Taloudellinen tuki Hoitosuosituksen laatimisen rahoitus tulee kuvata.



Kiitos!

”The temptation to form 
premature theories upon 

insufficient data is the bane 
of our profession”

Sherlock Holmes in The 
Tragedy of Birlstone
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